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Eskilstuna-Torshälla Protokoll 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Eskilstuna-Torshälla lokalklubb Svenska Hundklubben 
2022-04-25 Torshälla 
 
Närvarande: Tommy Holmertz, Susanne Larsson, Tomas By, Marianne Rydenfors, 
Yvonne Adolfsson och Inga-Lena Petterson örn.  
 
Vid protokollet: Tommy Holmertz 
 
§ 74. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 75. Val av justeringsperson. 
Yvonne Adolfsson valdes att justera protokollet jämte ordförande. 
 
§ 76. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes.  
 
§ 77. Föregående protokoll. 
 Protokoll 2022-03-28 godkändes och läggs till handlingarna. 
 Årsmötesprotokoll 2022-02-13 läggs till handlingarna. 
 
 

Rapporter/ inkomna skrivelser 
 
§ 78. Ekonomisk rapport.  
Genomgång av resultaträkningen och budget.  
 
§ 79. Huvudklubbens årsmöte. 
Tommy rapporterade från mötet. Vi hade 4 delegater på plats samt en medlem från oss 
som representerade CS.  
. 
§ 80. Inkomna Kursanmälningar. 
Nosework 5 nybörjare och 2 st. fortsättning. Intresseanmälningar för spårkurs 8 st. 
Intresseanmälningar valpkurs 3 st.  
 
§ 81. SHK Hundtest. 
Uppdatering för hundtestfunktionärer genomfördes den 23/4 på klubben. Den 30/4 blir 
det hundtest 5 hundar är anmälda, start 8:00 med banbygge.  
 
 

Beslutsärenden 
 
§ 82. Instruktörsmöte. 
 
Beslut. Instruktörsmöte genomförs tisdagen den 17 maj kl. 18:30. 
Tommy kallar till mötet senast en vecka innan mötet. 
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§ 83. Medlemsmöte. 
 
Beslut. Medlemsmöte blir söndagen den 12 juni kl. 12:00 efter söndagspromenaden. 
Kallelse skickas ut via mail samt läggs ut på facebook och hemsidan. Senast den 24 maj.  
Dagordning ska sammanställas till mötet, bland annat få med lite info om vårt 
medlemssystem.  
 
§ 84. Digital signering. 
 
Beslut. 
Styrelsen beslutar att prova på digital signering av protokoll. 
 
§ 85. Draghundsportförbundet. 
 
Beslut. Styrelsen beslutar att avsluta anslutningen till draghundsportförbundet, 
eftersom det i dagsläget inte bedrivs någon verksamhet. Vi sparar därmed in 
årskostnaden på 1500 kr. 
 
§ 86. Rapporteringsansvariga för söndagspromenader. 
 
Beslut. 8/5 Inga-Lena. 15/5 Ingen utsedd de som finns på plats. 
Promenaden den 22/5 ställs in eftersom Noseworkkurs hålls på klubben den helgen.   
Den inställda promenaden aviseras bland annat på vår anslagstavla utomhus mm. Sussie 
fixar anslag. 
 

 
Diskussionsärenden 
 
§ 87. Utbyte av låssystem. 
Sussie kollar upp vad som finns att välja på samt eventuella kostnader. 
 
§ 88. Föreläsningskvällar. 
Förslag på föreläsningar om personspår och personsök till att börja med. 
Tommy kollar upp och föreslår datum troligtvis torsdagskvällar. 
 

Övriga frågor 
 
§ 89. My Club. 
Tommy förevisade medlemssystemet samt gick igenom en del grundläggande 
funktioner.  
 
§ 90. Studiefrämjandet. 
Tommy gick igenom hur systemet för kursrapportering fungerar. 
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§ 91. Nästa sammanträdesdatum. 
Måndagen den 23 maj kl. 18:00 i klubbstugan. 
 
 
 
§ 92. Sammanträdet avslutas.   
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz 
 
Justeras: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz, ordförande 
 
 
___________________________ 
Yvonne Adolfsson 

 


